Spr 2250/2015

Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC

DODATEK č. 14
k Rozvrhu práce pro rok 2015

Opatrovnický úsek:
Přehled soudních oddělení:
předseda senátu

VSÚ

VK/RV

činnost

34PaNc

Mgr. Marta Vařeková
zástupci:
Mgr. Petra Rýznarová
Mgr. Šárka Kylarová
JUDr. Jana Maxiutová
Mgr. Simona Vozná
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Věra Coufalová

Mgr. Z. Černá
zástupci:
R. Spalovská
Mgr. L. Lisá
tajemnice:
M. Dokládalová

V. Provazová
L. Zavadilová
zástupci:
R. Václavská
I. Zimová

-

34Nc
34L
34Rod

-

-

1

vyřizování věcí v rozsahu 50 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 50 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 50 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
věci přidělené do tohoto soudního oddělení do 31. 12. 2013 vyřizují
soudci, kterým byla věc původně přidělena

35PaNc

JUDr. Jana Maxiutová

35Nc
35L
35Rod

zástupci:
Mgr. Simona Vozná
Mgr. Věra Coufalová
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Petra Rýznarová
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Šárka Kylarová

36PaNc

Mgr. Petra Rýznarová

36Nc
36L
36Rod

zástupci:
Mgr. Veronika Ornerová
JUDr. Jana Maxiutová
Mgr. Šárka Kylarová
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Simona Vozná
Mgr. Věra Coufalová
JUDr. Hana Hajnová

37PaNc
37Nc
37L
37Rod

Mgr. Veronika
Ornerová
zástupci:
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Petra Rýznarová
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Věra Coufalová
JUDr. Jana Maxiutová
Mgr. Šárka Kylarová
Mgr. Simona Vozná

R. Spalovská
zástupci:
Mgr. L Lisá
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M. Dokládalová

R. Václavská
L. Zavadilová
zástupci:
V. Provazová
I. Zimová

-

-

R. Spalovská
zástupci:
Mgr. L. Lisá
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M. Dokládalová

R. Václavská
L. Zavadilová
zástupci:
V. Provazová
I. Zimová

-

-

Mgr. Z. Černá
zástupci:
R. Spalovská
Mgr. L. Lisá
tajemnice:
M. Dokládalová

V. Provazová
L. Zavadilová
zástupci:
R. Václavská
I. Zimová

-

-

2

vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
vyřizování všech věcí dosud vyřizovaných předsedy senátu JUDr.
Vítem Jaškem, JUDr. Šárkou Haltufovou a JUDr. Michaelou
Burešovou
vyřizování věcí v rozsahu 20 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 20 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 20 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku

38PaNc

Mgr. Šárka Kylarová

38Nc
38L
38Rod

zástupci:
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Simona Vozná
Mgr. Petra Rýznarová
Mgr. Věra Coufalová
JUDr. Jana Maxiutová
Mgr. Marta Vařeková

39PaNc

JUDr. Hana Hajnová

39Nc
39L
39Rod

zástupci:
Mgr. Šárka Kylarová
Mgr. Simona Vozná
Mgr. Věra Coufalová
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Petra Rýznarová
JUDr. Jana Maxiutová

40PaNc

Mgr. Simona Vozná

40Nc
40L
40Rod

zástupci:
Mgr. Věra Coufalová
JUDr. Jana Maxiutová
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Šárka Kylarová
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Petra Rýznarová

Mgr. L. Lisá
zástupci:
R. Spalovská
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M. Dokládalová

I. Zimová
L. Zavadilová
zástupci:
V. Provazová
R. Václavská

-

R. Spalovská
zástupci:
Mgr. L. Lisá
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M. Dokládalová

R. Václavská
L. Zavadilová
zástupci:
V. Provazová
I. Zimová

-

Mgr. L. Lisá
zástupci:
R. Spalovská
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M. Dokládalová

I. Zimová
L. Zavadilová
zástupci:
R. Václavská
V. Provazová

-

-

3

vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho soudního
oddělení
zastupování všech soudců opatrovnického úseku
věci přidělené do tohoto soudního oddělení do 31.8.2009 vyřizují
soudci, kterým byla věc původně přidělena
vyřizování všech věcí vyřizovaných předsedkyní senátu Mgr.
Martou Vařekovou do 12. 10. 2013
zastaven nápad nových věcí od 19. 6. 2015
z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti soudkyně Mgr.
Simony Vozné jsou věci přidělené k vyřízení jmenované
soudkyni, nevyřízené k 11. 11. 2015, přerozděleny zastupujícím
soudkyním – viz příloha k tomuto dodatku

41PaNc

Mgr. Věra Coufalová

41Nc
41L
41Rod

zástupci:
JUDr. Jana Maxiutová
Mgr. Veronika Ornerová
Mgr. Simona Vozná
JUDr. Hana Hajnová
Mgr. Šárka Kylarová
Mgr. Marta Vařeková
Mgr. Petra Rýznarová

Mgr. L. Lisá
zástupci:
R. Spalovská
Mgr. Z. Černá
tajemnice:
M.
Dokládalová

I. Zimová
L. Zavadilová
zástupci:
R. Václavská
V. Provazová

-

úkony ve věcech senátu 40PaNc vyřízených zastupujícím
soudcem na základě dřívějšího přerozdělení neskončených
věcí senátu 40PaNc, provede ten zastupující soudce, který věc
vyřídil

-

vyřizování věcí v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
vyřizování věcí detenčního řízení v rozsahu 100 % měsíčního
nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování všech specializací uvedených v bodě 1) obecných
ustanovení v rozsahu 100 % měsíčního nápadu jednoho
soudního oddělení
s účinností od 11. 11. 2015 bude do soudního oddělení
přiděleno 100 nových věcí PaNc
zastupování všech soudců opatrovnického úseku

-

-

Asistenti:
-

asistent je přidělen vždy ke konkrétnímu soudci
asistent vykonává činnosti dle § 36a odst. 4, 5 zákona č. 6/2002 Sb.
procesní úkony v rámci agendy rejstříků Cd a L u všech soudních oddělení

Mgr. Petra Vidmuchová

-

Mgr. Eva Přikrylová

-

přidělena k Mgr. Petře Rýznarové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Hanu Hajnovou, Mgr. Šárku Kylarovou, Mgr. Martu
Vařekovou, JUDr. Janu Maxiutovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Veroniku Ornerovou a Mgr. Věru
Coufalovou
přidělena k Mgr. Šárce Kylarové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Janu Maxiutovou, JUDr. Hanu Hajnovou, Mgr. Martu
Vařekovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Petru Rýznarovou, Mgr. Veroniku Ornerovou a Mgr. Věru
Coufalovou
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Mgr. Tomáš Fasner

-

Mgr. Daniela Kratochvílová

-

Mgr. PaedDr. Věra Hartmannová

-

Mgr. Kateřina Picková (od 14.9. 2015) -

přidělen k Mgr. Martě Vařekové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Janu Maxiutovou, JUDr. Hanu Hajnovou, Mgr. Šárku
Kylarovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Petru Rýznarovou, Mgr. Veroniku Ornerovou a Mgr. Věru
Coufalovou
přidělena k Mgr. Veronice Ornerové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Janu Maxiutovou, JUDr. Hanu Hajnovou, Mgr. Martu
Vařekovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Petru Rýznarovou, Mgr. Šárku Kylarovou a Mgr. Věru
Coufalovou
přidělena k JUDr. Haně Hajnové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Janu Maxiutovou, Mgr. Šárku Kylarovou, Mgr. Martu
Vařekovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Petru Rýznarovou, Mgr. Veroniku Ornerovou a Mgr. Věru
Coufalovou
přidělena k JUDr. Janě Maxiutové
v případě potřeby výkon činnosti pro Mgr. Šárku Kylarovou, JUDr. Hanu Hajnovou, Mgr. Martu
Vařekovou, Mgr. Simonu Voznou, Mgr. Petru Rýznarovou, Mgr. Veroniku Ornerovou a Mgr. Věru
Coufalovou

Vyšší soudní úředníci a soudní tajemnice:
-

-

-

VSÚ vykonávají činnosti dle zákona č. 121/2008 Sb.
VSÚ vykonávají činnost v přidělených soudních oddělení, a to ve věcech vedených v těchto soudních odděleních v rejstřících Nc, PaNc,
Rod a činnosti dle pokynů soudce působícího v tomto soudním oddělení, případně dle pokynu soudce, kterému byla věc zapsána v tomto
soudním oddělení a přidělena k vyřízení
soudní tajemnice vykonává činnosti dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb. týkající se těchto soudních oddělení
soudní tajemnice vyřizuje porozsudkovou agendu a statistiku ve všech soudních odděleních včetně vyznačování doložky právní moci
soudní tajemnice vykonává činnost v přidělených soudních odděleních a to ve věch vedených v těchto soudních odděleních v rejstřících L
a činnosti dle pokynů soudce působícího v tomto soudním oddělení, případně dle pokynu soudce, kterému byla věc zapsána v tomto
soudním oddělení a přidělena k vyřízení
VSÚ i soudní tajemnice vykonávají funkci příkazce finančních operací v souladu se zákonem čís. 320/2001 Sb. v rozsahu vnitřního předpisu
Spr 2277/2004
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Vyšší soudní úřednice:

-

vyřizování spisů soudního oddělení přidělených k vyřízení JUDr. Janě Maxiutové, JUDr. Haně Hajnové a
Mgr. Petře Rýznarové
vykonávání administrativních úkonů při výkonu soudního dohledu nad nezletilými dětmi v soudních
odděleních 35PaNc, 36PaNc a 39PaNc
zastupování VSÚ Mgr. Lenky Lisé, Mgr. Zuzany Černé a soudní tajemnice Martiny Dokládalové
úkony v detenčním řízení (doručování a výslechy osob umístěných v zařízeních zdravotnické péče v rámci
detenčního řízení)
zpracování statistiky v senátu 36PaNc

Mgr. Zuzana Černá

-

vyřizování spisů soudního oddělení přidělených k vyřízení Mgr. Veronice Ornerové a Mgr. Martě Vařekové

zástupci:
Renáta Spalovská

-

vykonávání administrativních úkonů při výkonu soudního dohledu nad nezletilými dětmi v soudních
odděleních 34PaNc a 37PaNc
zastupování VSÚ Renáty Spalovské, Mgr. Lenky Lisé a soudní tajemnice Martiny Dokládalové

Renáta Spalovská
zástupci:
Mgr. Zuzana Černá
Mgr. Lenka Lisá
Martina Dokládalová

Mgr. Lenka Lisá
Martina Dokládalová

-

-

Mgr. Lenka Lisá

-

zástupci:
Mgr. Zuzana Černá
Martina Dokládalová

-

-

úkony v detenčním řízení (doručování a výslechy osob umístěných v zařízeních zdravotnické péče v rámci
detenčního řízení)
zpracování statistiky v senátu 34PaNc
vyřizování spisů z rejstříku 33Nc oddíl ostatní – Hlášení o narození
vykonávaní administrativních úkonů při výkonu soudního dohledu nad osobami omezenými ve svéprávnosti
ve všech soudních odděleních
vyřizování spisů soudního oddělení přidělených k vyřízení Mgr. Šárce Kylarové, Mgr. Simoně Vozné a Mgr.
Věře Coufalové
vykonávání administrativních úkonů při výkonu soudního dohledu nad nezletilými dětmi v soudních
odděleních 38PaNc, 40PaNc a 41PaNc
zastupování VSÚ Renáty Spalovské, Mgr. Zuzany Černé a soudní tajemnice Martiny Dokládalové
úkony v detenčním řízení (doručování a výslechy osob umístěných v zařízeních zdravotnické péče v rámci
detenčního řízení)
zpracování statistiky v senátech 38PaNc, 40PaNc a 41PaNc
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Soudní tajemnice:
Martina Dokládalová
zástupci:
Renáta Spalovská
Mgr. Zuzana Černá
Mgr. Lenka Lisá

-

výkon činnosti soudní tajemnice ve všech soudních odděleních
zastupování VSÚ Renáty Spalovské, Mgr. Zuzany Černé a Mgr. Lenky Lisé (vyjma věcí, které dle vyhlášky
č. 37/1992 Sb. nemůže soudní tajemnice vykonávat)
úkony v detenčním řízení (doručování a výslechy osob umístěných v zařízeních zdravotnické péče v rámci
detenčního řízení)
zpracování statistiky v senátech 35PaNc, 37PaNc a 39PaNc
aktualizace dat v CEO dle zákona 133/2000 Sb.

Vedoucí kanceláří:
-

vedoucí kanceláří vedou rejstříky v jednotlivých soudních odděleních
vedoucí kanceláří vedou evidenční pomůcky
vedoucí kanceláří organizují práci odborného aparátu
vedoucí kanceláří odesílají rozhodnutí s vyznačením právní moci elektronickou cestou
-

vedení rejstříků 34PaNc a 37PaNc
vedení rejstříků 34Nc a 37Nc
vedení rejstříků 34Rod a 37Rod
vedení spisů ve věcech svéprávnosti
evidence spisů z rejstříku 0P vyřizovaných VSÚ Mgr. Zuzanou Černou
zastupování Radky Václavské, Ivany Zimové, Lenky Zavadilové (ve vedení rejstříků 34L a 37L)

zástupci:
Vladislava Provazová
Ivana Zimová
Lenka Zavadilová

-

vedení rejstříků 35PaNc, 36PaNc a 39PaNc
vedení rejstříků 35Nc, 36Nc a 39Nc
vedení rejstříků 35Rod, 36Rod a 39Rod
evidence spisů z rejstříku 0P vyřizovaných VSÚ Renátou Spalovskou (mimo svéprávnosti)
zastupování Vladislavy Provazové, Ivany Zimové, Lenky Zavadilové (ve vedení rejstříků 35L, 36L, 39L)

Lenka Zavadilová

-

vedení rejstříků 34L, 35L, 36L, 37L, 38L, 39L, 40L, 41L
zápis nového nápadu rejstříku L (včetně lustra, vyhotovování obalů, žurnalizace a zařazování příloh do
přílohových obálek)

Vladislava Provazová
zástupci:
Radka Václavská
Ivana Zimová
Lenka Zavadilová

Radka Václavská

zástupci:
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Vladislava Provazová
Radka Václavská
Ivana Zimová
pracovnice vyššího podacího oddělení

-

zpracování spisů po statistice
vyznačování právních mocí do ISAS
zastupování Vladislavy Provazové, Radky Václavské, Ivany Zimové
konverze dokumentů
aktualizace dat v CEO

vedení rejstříku 38PaNc, 40PaNc a 41PaNc
vedení rejstříku 38Nc, 40Nc a 41Nc
vedení rejstříku 38 Rod, 40Rod a 41Rod
evidence spisů z rejstříku 0P vyřizovaných VSÚ Mgr. Lenkou Lisou
zástupci:
zpracování spisů po statistice
Vladislava Provazová
vyznačování právních mocí do ISAS
Radka Václavská
vyřazování spisů do spisovny – zletilost
Lenka Zavadilová
převádění spisů do rejstříku P
zastupování Vladislavy Provazové, Radky Václavské, Lenky Zavadilové (ve vedení rejstříku 38L, 40L a
41L)
Přidělené pracovnice soudních kanceláří – zapisovatelky:
Ivana Zimová

-

-

zapisovatelky jsou přiděleny do jednotlivých soudních oddělení dle potřeby vedoucími kanceláří
zapisovatelky vykonávají činnosti v soudních odděleních dle pokynů soudců, asistentů, VSÚ, soudní tajemnice a vedoucích kanceláří

Jana Černoušková
Kamila Janoušková
Markéta Pospíšilová
Bc. Lucie Lustigová
Žaneta Kovářová
Daniela Ogounová
Ing. Petra Roháčová
Ivana Vařeková
Michaela Navrátilová
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Exekuční úsek
Vyšší soudní úředníci:
-

-

-

VSÚ vykonávají činnosti dle zákona č. 121/2008 Sb., z něhož vyplývá kompetence VSÚ rozhodovat mj. o odkladu exekuce (výkonu
rozhodnutí), o návrhu na změnu exekutora a rozhodnutí procesní povahy – rozhodnutí o procesním nástupnictví, rozhodnutí o uložení
pořádkové pokuty v jakékoli fázi řízení
VSÚ vyřizují porozsudkovou agendu a statistiku v příslušných soudních odděleních včetně vyznačování doložky právní moci
VSÚ vykonávají činnost v přidělených soudních odděleních, a to ve věcech vedených v těchto soudních odděleních v rejstřících E, EXE, Nc,
Cd a v každé fázi řízení činnosti dle pokynů soudce působícího v tomto soudním oddělení, či dle pokynu soudce, kterému byla věc
zapsaná v tomto soudním oddělení přidělena k vyřízení
VSÚ vykonávají funkci příkazce finančních operací v souladu se zákonem čís. 320/2001 Sb. v rozsahu vnitřního předpisu Spr 2277/2004

Emílie Ehrenbergerová
zástupci:
Jana Schusterová
Petr Randus
Mgr. Veronika Tinklová

-

Petr Randus
zástupci:
Mgr. Veronika Tinklová
Emílie Ehrenbergerová
Jana Schusterová

-

vyřizování věcí v soudním oddělení 50Nc, 50 EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 47Nc, 47EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 51Nc, 51EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o
vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na základě pokynu soudce)
zastupování VSÚ Bc. L. Petřekové
vyřizování věcí v soudním oddělení 47Nc, 47EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
vyřizování věcí v soudním oddělení 49Nc, 49EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 48 Nc, 48EXE, 50Nc, 50EXE, 51Nc, 51EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o
vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na základě pokynu soudce)
zastupování VSÚ Bc. L. Petřekové
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Mgr. Veronika Tinklová
zástupci:
Petr Randus
Emílie Ehrenbergerová
Jana Schusterová

-

Jana Schusterová
zástupci:
Emílie Ehrenbergerová
Petr Randus
Mgr. Veronika Tinklová

-

Bc. Lenka Petřeková
zástupce:
Zdeněk Šrámek
Mgr. Veronika Tinklová
Petr Randus
Jana Schusterová
Emílie Ehrenbergerová

-

-

vyřizování věcí v soudním oddělení 51Nc, 51EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 47Nc, 47EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 50Nc, 50EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o
vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na základě pokynu soudce)
zastupování VSÚ Bc. L. Petřekové
vyřizování věcí v soudním oddělení 48Nc, 48EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
vyřizování věcí SE v soudním oddělení 15Nc
vyřizování věcí SE rok 2003 v soudním oddělení 46 Nc
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 47Nc, 47EXE, 49Nc, 49EXE, 50Nc, 50EXE, 51Nc, 51EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o
vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na základě pokynu soudce)
zastupování VSÚ Bc. L. Petřekové
vyřizování věcí soudního oddělení E
vyřizování věcí v soudním oddělení 41E, 42E, 43E, 44E, 45E, 46E
úkony v soudních odděleních 13E, 14E, 22E, 46E, 47E, 48E, 49E, 50E na základě pokynů soudce
vyřizování věcí soudního oddělení 46Nc - oddíl všeobecný včetně úkonů ve věcech před nařízením
výkonu rozhodnutí a po jeho nařízení u nezl. dětí – cizina, včetně věcí přidělených k vyřízení původně VSÚ
Mgr. Silvii Mertové
vyřizování věcí přidělených původně VSÚ J. Schusterové
úkony ve věcech prohlášení o majetku na základě pokynu soudce včetně dožádání ve věcech prohlášení o
majetku
úkony v agendě vymáhání soudních pohledávek
organizační věci, týkající se nařízení dražeb
vyřizování věcí v soudním oddělení 46EXE - zjišťování zaměstnavatele dle § 259 a 260 o.s.ř.
úkony v rejstříku 0Nc – rozhodčí nálezy
zpracování sdělení o pohledávce soudního odd. E
zastupuje v rozsahu provádění následujících úkonů vykonavatele:
a) úkony spojené s odnětím dítěte (§ 504 z. z. ř.)
b) úkony spojené s provedením výkonu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (§ 493 až 497 z.
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-

Zdeněk Šrámek
zástupce:
Bc. Lenka Petřeková

-

z. ř.)
c) prodej věcí, které se rychle kazí, mimo dražbu (§ 326b o. s. ř.)
d) zajištění sepsaných věcí (§ 327 o. s. ř.)
pojetí věci do soupisu zápisem do protokolu (§ 327a odst. 1 o. s. ř.)
zastupování VSÚ D. Klepáčkové
zastupování VSÚ Z. Šrámka

výkon státního dohledu nad soudními exekutory
dohled a výkon daňové exekuce
zastupování VSÚ Bc. L. Petřekové
zastupuje v rozsahu provádění následujících úkonů vykonavatele:
e) úkony spojené s odnětím dítěte (§ 504 z. z. ř.)
f) úkony spojené s provedením výkonu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (§ 493 až 497 z. z. ř.)
g) prodej věcí, které se rychle kazí, mimo dražbu (§ 326b o. s. ř.)
h) zajištění sepsaných věcí (§ 327 o. s. ř.)
i) pojetí věci do soupisu zápisem do protokolu (§ 327a odst. 1 o. s. ř.)

Soudní vykonavatel:
-

soudní vykonavatel provádí úkony dle vyhlášky č. 37/1992 Sb. a dle Instrukce MSp č.j. 1360/95-ODD – Řád pro soudní vykonavatele
soudní vykonavatel vyřizuje celý měsíční nápad
soudní vykonavatel vyřizuje i věci přidělené původně vykonavatelům, kteří již na oddělení nepracují

-

provádí daňovou exekuci prodejem movitých věcí dle § 194 a násl. zák. č. 280/2006 Sb. daňový řád
vyřizuje dožádání dle § 17 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
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Iveta Grygarová
zástupce:
Zdeněk Šrámek
Bc. Lenka Petřeková

v rozsahu bodů a) – e) uvedených ve výčtu činností VSÚ Zdeňka Šrámka
v rozsahu bodů a) – e) uvedených ve výčtu činností VSÚ Bc. Lenky
Petřekové

Platnost dodatku: od 11. 11. 2015
V Olomouci dne: 10. 11. 2015
Mgr. Bronislav Beran
předseda Okresního soudu v Olomouci
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